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Compressores de 
parafuso rotativo 
injectados a óleo 
GA 7-37 VSD+ (7-37 kW/10-50 hp)
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Um novo padrão 
de desempenho 
e eficiência do 
ar comprimido
O GA 7-37 VSD+ da Atlas Copco é 
uma verdadeira revolução para o seu 
ambiente operacional. Reduz, em média, 
cerca de 50% do consumo de energia e 
assegura um bom desempenho, mesmo 
nas condições mais exigentes. O GA 7-37 
VSD+ é fornecido com acionamento de 
velocidade variável de série, tecnologia 
de motor iPM concebida internamente e 
conetividade avançada. O resultado é um 
compressor compacto que se encaixa na 
sala mais pequena e que estabelece um 
novo padrão de eficiência e desempenho 
para os próximos anos.

Inovador
A Atlas Copco revolucionou a construção e o 
desempenho de compressores. Em vez do 
habitual design horizontal volumoso, o novo 
GA 7-37 VSD+ apresenta uma disposição vertical 
compacta. Isto permite poupar espaço de 
trabalho e área útil, facilita o acesso para 
manutenção e reduz o custo total de 
propriedade para todos os clientes.

Eficiente
•  Reduz, em média, cerca de 50% do consumo de energia, 

em comparação com os atuais modelos em inatividade.  
•  Aumento de até 12% no débito de ar livre (FAD).

Fiável
•  Manutenção reduzida: menos componentes, 

maior tempo operacional.
•  Tem por base uma combinação única de 

tecnologias comprovadas e componentes 
existentes, ligados de forma ideal pela 
experiência e pelos conhecimentos da 
Atlas Copco.

Inteligente
•  Monitorização e manutenção fáceis, graças ao 

controlador Elektronikon® Touch.
•  As notificações de manutenção e de estado da 

máquina encontram-se disponíveis através de 
mensagens de texto ou e-mail SMARTLINK.

•  Relatórios personalizados do desempenho energético 
da sua máquina, em conformidade com a ISO 50001. 

Cumprimento e superação das 
referências de eficiência:
•  O motor iPM dos GA 7-37 VSD+ cumpre 

os requisitos IE5. 
•  O inversor e o motor iPM superam os 

requisitos IES2 (EN 50598) relativos à 
eficiência de acionamento elétrico. 

IE5



4 Compressores de parafuso rotativo com injeção de óleo GA 7-37 VSD+ da Atlas Copco Compressores de parafuso rotativo com injeção de óleo GA 7-37 VSD+ da Atlas Copco 5

No interior do inovador compressor GA 7-37 VSD+
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Motor com tecnologia de íman 
permanente interior (iPM)
•  Design compacto e personalizado para um 

arrefecimento a óleo ideal.
•  Concebido internamente na Bélgica.
•  Classificação da proteção IP66.
•  Sem necessidade de caudal de ar 

de arrefecimento.
•  Rolamento do motor lubrificado a óleo: 

sem necessidade de (re)aplicação de 
lubrificante, tempo operacional aumentado.

1

Elemento  
•  Construído pela Atlas Copco. 
•  Robusto e silencioso. 

2

Acionamento direto
•  Design vertical, menos peças.
•  Arrefecido a óleo, com retenção da pressão.
•  Sem engrenagens ou correias, sem vedação de eixo.
•  Compacto: redução de 60% da área de ocupação.

3

Ventilador inovador
•  Com base nas tecnologias mais recentes.
•  Eficiência em conformidade com a norma ERP2015.
•  Baixos níveis de ruído.

4

Purga eletrónica de água 
sem perdas
•  Incluída de série.
•  Remoção eficiente de condensados sem perda 

de ar comprimido.
•  Bypass manual integrado para a remoção eficaz 

de condensados em caso de falha de corrente.

6

Controlador Elektronikon® Touch 
•  Controlador tecnologicamente avançado com 

indicações de aviso, corte de funcionamento do 
compressor e programação da manutenção.

•  Fácil de utilizar e concebido para funcionar nas 
condições mais difíceis.

•  Monitorização remota SMARTLINK standard 
para maximizar o desempenho do sistema de 
ar e a poupança de energia.  

•  Controlo opcional com múltiplos compressores 
(2, 4 ou 6 compressores).

7

Válvula sentinela
•  Sem câmara de admissão.
•  Sem perdas de carga ou descarga. 
•  Sem necessidade de manutenção.

8

Compartimento VSD+

•  O VSD+ é superior às máquinas em inatividade.
•  Os componentes elétricos permanecem 

arrefecidos, aumentando a sua vida útil.
•  Acionamento dedicado para motores com 

tecnologia iPM.
•  5% de limitação de DC de série.
•  Dissipação do calor do inversor num 

compartimento separado.

9 

7

6

5

9

Separador/filtro de óleo robusto
•  Válvula bypass integrada com o filtro de óleo.
•  Manutenção fácil.

5

4
Cumprimento e superação das 
referências de eficiência:
•  O motor iPM dos GA 7-37 VSD+ cumpre 

os requisitos IE5. 
•  O inversor e o motor iPM superam os 

requisitos IES2 (EN 50598) relativos à 
eficiência de acionamento elétrico. 

IE5
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A tecnologia de acionamento de velocidade variável+ (VSD+) da gama GA da Atlas Copco 
responde de forma precisa às necessidades de ar, ajustando automaticamente a 
velocidade do motor. Em combinação com o design inovador do motor com tecnologia 
de íman permanente (iPM), o resultado é uma poupança média de energia de 50% e uma 
redução média de 37% no custo do ciclo de vida de um compressor. 

As vantagens de optar pela tecnologia de acionamento de velocidade variável+ 
da Atlas Copco
•  Poupança média de energia de 50% com uma extensa gama de caudal (20-100%).
•  O controlador integrado Elektronikon® Touch controla a velocidade do motor e o inversor de frequência de elevada eficiência.
•  Sem tempo de paralisação ou perdas por descarga durante o funcionamento.
•  O compressor pode arrancar/parar sob pressão total do sistema sem que seja necessário descarregar.
•  Elimina penalizações por picos de corrente durante o arranque.
•  Minimiza as fugas no sistema devido a uma pressão inferior do sistema.
•  Conformidade com as diretivas de CEM (2004/108/CE).
*Quando comparado com compressores de velocidade fixa, com base em medições realizadas por uma agência de auditoria energética independente. 

VSD+ para uma média de 50% de 
poupança de energia 

GA de velocidade fixa GA VSD+

Em praticamente todas as unidades de produção, as necessidades de ar variam em função 
de diferentes fatores, tais como a hora do dia, semana ou mês até. Medições e estudos 
minuciosos sobre perfis de necessidade de ar comprimido demonstram que muitos 
compressores apresentam variações substanciais no que se refere à necessidade de ar.

50%

Necessidade de ar

Necessidade de ar

Tempo

Consumo de energia

Consumo de energia

Consumo de energia 
do GA VSD+

TempoNecessidade 
de ar

ECONOMIA

Carga/descarga a 
velocidade fixa de 
consumo de energia

Necessidade 
de ar

Perdas 
de ar

Perdas 
de ar

Energia Investimento Manutenção
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Monitorização, controlo  
e conetividade avançados
Quer chamemos Industry 4.0 ou Internet of Things (IoT), a interconetividade é o futuro. O GA 7-37 VSD+ 
está totalmente preparado. As suas funcionalidades de monitorização, controlo e conetividade avançadas 
permitem otimizar o desempenho, os recursos, a eficiência e a produtividade do compressor.

N Facilidade de utilização melhorada: Visor a cores de alta 
definição de 4,3 polegadas com pictogramas nítidos e indicador 
de assistência.

N Monitorização online SMARTLINK integrada.

N Maior fiabilidade: novo interface de utilizador multilingue fácil 
de utilizar e teclado duradouro.

Excelência em qualidade  
de ar integrada
O ar comprimido não tratado contém humidade e aerossóis que aumentam o risco de corrosão 
e de fugas no sistema de ar comprimido. Isto pode resultar num sistema de ar danificado e 
na contaminação dos produtos finais. Os custos de manutenção podem exceder em muito os 
custos do tratamento do ar. O GA 7-37 VSD+ garante o ar limpo e seco necessário para aumentar 
a fiabilidade do seu sistema, evitando tempo de inatividade dispendioso e atrasos na produção 
e assegurando a qualidade dos seus produtos.

Garantem os seus requisitos específicos
Graças ao seu secador integrado, o GA 7-37 VSD+ da Atlas Copco 
oferece a qualidade do ar adequada à sua aplicação.

Classe 
de pureza

Partículas sólidas Água Óleo total*

Número de partículas por m3 Ponto de orvalho sob pressão Concentração

0,1 < d ≤ 0,5 μm** 0,5 < d ≤ 1,0 μm** 1,0 < d ≤ 5,0 μm** °C °F mg/m3

0 Conforme o especificado pelo utilizador ou fornecedor do equipamento e mais rigorosa do que a classe 1.
1 ≤ 20000 ≤ 400 ≤ 10 ≤ -70 ≤ -94 ≤ 0,01
2 ≤ 400000 ≤ 6000 ≤ 100 ≤ -40 ≤ -40 ≤ 0,1
3 - ≤ 90000 ≤ 1000 ≤ -20 ≤ -4 ≤ 1
4 - - ≤ 10000 ≤ 3 ≤ +37,4 ≤ 5
5 - - ≤ 100000 ≤ 7 ≤ +44,6 -
6 ≤ 5 mg/m³ ≤ 10 ≤ 50 -

Classificação da pureza do ar comprimido em conformidade com a norma ISO 8573-1:2010

* Líquido, aerossóis e vapor.
** d= diâmetro da partícula.

Poupança média de energia de 50% 
com os secadores integrados 
recentemente concebidos
•  Ponto de orvalho sob pressão de 3 °C/37,4 °F 

(100% de humidade relativa a 20 °C/68 °F).
•  Tecnologia de permutação de calor de fluxo cruzado 

com baixa queda de pressão. 
•  Sem qualquer desperdício de ar comprimido devido 

à purga de condensados sem perdas. 
•  Custos de funcionamento reduzidos.
•  Características ecológicas: destruição zero da 

camada de ozono.
•  Graças à diminuição da quantidade de refrigerante 

no novo secador, o potencial de aquecimento global 
foi reduzido, em média, 50%.

Controlo
Para maximizar a eficiência energética, o Elektronikon® controla o motor de acionamento principal e regula a 
pressão do sistema dentro de uma banda de pressão predefinida e estreita.

Controlador Elektronikon® 
Touch topo de gama

CONNECT SMARTLINK*: 
Programa de monitorização 
de dados
•  Monitorização remota que ajuda 

a otimizar o seu sistema de ar 
comprimido, a poupar energia 
e a reduzir os custos. 

•  Proporciona uma perspetiva completa 
da sua rede de ar comprimido.

•  Previne potenciais problemas 
alertando-o antecipadamente. 

* Entre em contacto com o seu representante de 
vendas local para obter mais informações.

Principais características:
•  Reinício automático após falha 

de corrente.
•  Visualização do compressor baseada 

na Internet utilizando uma simples 
ligação Ethernet.

•  Programação dupla banda da pressão.

•  Maior flexibilidade: quatro programas 
semanais diferentes, que podem ser 
configurados para um período de 
10 semanas consecutivas.

•  Função de paragem com segundos 
de atraso no ecrã e indicação de 
poupança com VSD+.

•  Indicação gráfica do plano 
de assistência.

•  Funções de controlo remoto 
e conectividade.

•  Controle até 6 compressores através da 
instalação do software do controlador 
central de equalização opcional.
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*  Desempenho da unidade medido em conformidade com a ISO 1217 
ed. 4 2009, anexo E, última edição. 

** Nível médio de ruído medido à distância de 1 m à pressão máxima de 
funcionamento em conformidade com a ISO 2151: 2004 utilizando a 
ISO 9614/2 (método de intensidade sonora); tolerância de 3 dB(A). 

*** L = sistema de transmissão maior. Este modelo faz parte de uma 
série diferente com especificações diferentes e vantagens adicionais: 
mais poupança de energia, maior FAD e um menor nível de ruído.

O FAD é medido com as seguintes pressões efetivas de trabalho: 
• 4 bar(e) (GA 18-37L VSD+)
• 5,5 bar(e) (GA 7-15 VSD+)
• 7 bar(e)
• 9,5 bar(e)
• 12,5 bar(e)

Pressão de trabalho máxima: 
13 bar(e) (188 psig)

Condições de referência: 
• Pressão absoluta de entrada: 1 bar (14,5 psi). 
• Temperatura do ar de admissão, 20 °C/ 68 °F.

Especificações técnicas do GA 7-37 VSD+

Tipo de 
compressor

Pressão de trabalho máx. Capacidade FAD* (mín.-máx.) Potência do motor instalado Nível de 
ruído**

Peso 
WorkPlace

Peso 
WorkPlace 

Full-Feature

bar(e) psig l/s m³/h cfm kW hp dB(A) kg kg

GA 7 VSD+

5,5 80 7,2-21,9 25,9-78,8 15,2-46,4 7,5 10 62 193 277
7 102 7,0-21,7 25,2-78,1 14,8-46,0 7,5 10 62 193 277

9,5 138 6,8-18,0 24,5-64,8 14,4-38,1 7,5 10 62 193 277
12,5 181 7,3-14,2 26,3-51,1 15,5-30,1 7,5 10 62 193 277

GA 11 VSD+

5,5 80 7,3-32,9 26,3-118,4 15,5-69,7 11 15 63 196 280
7 102 7,3-32,5 26,3-117,0 15,5-68,8 11 15 63 196 280

9,5 138 7,0-27,2 25,2-97,9 14,8-57,6 11 15 63 196 280
12,5 181 7,6-23,5 27,4-84,6 16,1-49,8 11 15 63 196 280

GA 15 VSD+

5,5 80 7,2-42,3 25,9-152,3 15,2-89,6 15 20 64 199 288
7 102 7,1-41,8 25,6-150,5 15,0-88,6 15 20 64 199 288

9,5 138 6,8-35,5 24,5-127,8 14,4-75,2 15 20 64 199 288
12,5 181 7,3-27,9 26,3-100,4 15,5-59,1 15 20 64 199 288

GA 18 VSD+

4 58 15,1-63,9 54,4-230,0 32,0-135,4 18 25 67 367 480
7 102 14,9-62,5 53,6-225,0 31,6-132,4 18 25 67 367 480

9,5 138 17,1-53,6 61,6-193,0 36,2-113,6 18 25 67 367 480
12,5 181 16,4-43,5 59,0-156,6 34,7-92,2 18 25 67 367 480

GA 22 VSD+

4 58 15,3-76,9 55,1-276,8 32,4-162,9 22 30 67 363 485
7 102 15,0-75,1 54,0-270,4 31,8-159,1 22 30 67 363 485

9,5 138 17,3-65,2 62,3-234,7 36,7-138,2 22 30 67 363 485
12,5 181 17,1-54,1 61,6-194,8 36,2-114,6 22 30 67 363 485

GA 26 VSD+

4 58 14,9-86,3 53,6-310,7 31,6-182,9 26 35 67 373 490
7 102 14,5-85,5 52,2-307,8 30,7-181,2 26 35 67 373 490

9,5 138 17,0-78,4 61,2-282,2 36,0-166,1 26 35 67 373 490
12,5 181 16,4-64,5 59,0-232,2 34,7-136,7 26 35 67 373 490

GA 30 VSD+

4 58 15,1-98,0 54,4-352,8 32,0-207,7 30 40 67 376 500
7 102 15,0-97,4 54,0-350,6 31,8-206,4 30 40 67 376 500

9,5 138 17,1-85,6 61,6-308,2 36,2-181,4 30 40 67 376 500
12,5 181 16,7-72,0 60,1-259,2 35,4-152,6 30 40 67 376 500

GA 37 VSD+

4 58 15,3-116,5 55,1-419,4 32,4-246,8 37 50 67 376 500
7 102 14,8-115,0 53,3-414,0 31,4-243,7 37 50 67 376 500

9,5 138 17,1-102,3 61,6-368,3 36. 2-216,8 37 50 67 376 500
12,5 181 16,4-86,7 59,0-312,1 34,7-183,7 37 50 67 376 500

GA 37L VSD+ ***

4 58 26,2-132,9 94,2-478,6 55,5-81,7 37 50 67 860 1060
7 102 25,8-131,9 92,9-474,7 54,7-279,4 37 50 67 860 1060

9,5 138 24,8-116,0  89,2-417,7 52,5-245,8 37 50 67 860 1060
12,5 181 38,2-98,7 137,5-355,2 80,9-209,1 37 50 67 860 1060

Dimensões 
Standard Full-Feature

P (mm) L (mm) A (mm) D (pol) L (pol.) A (pol.) P (mm) L (mm) A (mm) D (pol) L (pol.) A (pol.)

GA 7-15 VSD+ 630 610 1420 24,80 24,02 55,91 630 985 1420 24,80 38,78 55,91
GA 18-37 VSD+ 780 811 1590 30.71 31,93 62,60 780 1273 1590 30.71 50,12 62,60
GA 37L VSD+ 1100 1153 1968 43,31 45,39 77,48 1100 1656 1968 43,31 65,20 77,48

A

L
D

Fluxograma do GA 7-37 VSD+
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 Filtro de admissão
 Válvula sentinela
 Elemento do parafuso
  Motor com tecnologia de íman 

permanente interior (iPM)
 Separador ar/óleo
 Válvula by-pass termostática
 Filtro de óleo
 Válvula de segurança
 Separador de óleo

 Válvula de pressão mínima
 Válvula solenóide
 Arrefecedor final
 VENTILADOR
 Arrefecedor de óleo
  Purga eletrónica (*montada no arrefecedor 

final nos modelos sem secador)
 Secador (opção Full-Feature)
  Ciclo de prevenção de formação 

de condensados

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17

Ar comprimido húmido

Ar de admissão

Condensados

Mistura de ar/óleo

Ar comprimido seco

Óleo

Recuperação de energia
Bypass do secador
Interruptor principal
Proteção contra congelação
Filtro de entrada para trabalhos pesados
Pré-filtro
Termóstato tropical
Acessórios IT 
Filtro DD+ 
Óleo Alimentar
Filtro UD+

Óleo Roto Synthetic Xtend
EQ2i, EQ4i, EQ6i
Kit de vendas do transformador de  
200-230 V/500-575 V

Opções
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